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Nesta edição de outubro, colocámos a enfâse no desporto e na 
atividade física enquanto práticas, que contribuem para promo-
ver a qualidade de vida dos nossos munícipes. 

Enquanto território educador, Oliveira do Bairro tem afirma-
do a aposta na educação concretizando este desígnio de forma 
transversal, contemplando também e de forma organizada a 
área desportiva pela via da formação nas duas escolas munici-
pais (ténis e natação); pelo apoio inequívoco às associações do 
concelho, para formação das camadas jovens, manutenção de 
equipamentos e infraestruturas desportivas e organização de 
provas regionais; por associar o concelho a iniciativas desporti-
vas de destaque nacional, como a Volta a Portugal em Bicicleta, 
a Semana Europeia da Mobilidade, o Dia Europeu Sem Carros e 
as várias provas de Hipismo da Feira do Cavalo, mas também 
promovendo e apoiando acontecimentos de importância regio-
nal como é o caso da Gala do Desporto, evento num crescendo de 
notoriedade na Bairrada. 

Com esta edição, pretendemos ampliar o conhecimento sobre o 
que é feito em prol da prática desportiva. Referimo-nos ao apoio 
ao movimento associativo, passando pelos programas educati-
vos que vão sendo dinamizados diretamente pela autarquia nas 
escolas, até às propostas promovidas pelo Parque Desportivo 
Municipal. Nunca será demais recordar que para nós o investi-
mento no desporto começa desde tenra idade no concelho, com 
programas de aprendizagem da natação e da atividade física, a 
partir dos três anos, em todos os estabelecimentos da rede pú-
blica do concelho.

Estamos convictos que a promoção e o apoio ao desporto, con-
substanciado na criação de condições para a prática desportiva, 
é claramente, uma das competências e obrigações das autar-
quias numa lógica de defesa dos interesses comuns e específi-
cos das populações, e designadamente no direito ao desporto, 
constitucionalmente consagrado no artigo 79º da Constituição 
da República Portuguesa. É com orgulho, que nos sabemos como 
uma das autarquias da região da Bairrada, que mais tem apoiado 
os clubes desportivos com classes de formação. Um investimen-
to que, estamos conscientes, contribui dia a dia para a promoção 
do bem-estar de dezenas de crianças, mas que certamente fará 
delas adultos mais saudáveis! }

Presidente
(Mário João Oliveira)

“Estamos convictos que a promoção e o apoio ao 
desporto, consubstanciado na criação de condi-

ções para a prática desportiva, é claramente, uma 
das competências e obrigações das Autarquias (...)

NOTA DE
ABERTURA.



OUTUBRO . 2012

0�. OLIVEIRA INFORMA } N. 62

DESTAQUES.
SOCIEDADE

O CONCELHO QUE TEMOS 
Reorganização Administrativa 
Territorial Autárquica uniu as 
forças políticas locais na defesa
do concelho

No início do mês de outubro, a Assembleia 
Municipal de Oliveira do Bairro aprovou por 
unanimidade, em Sessão Extraordinária so-
bre a Reorganização Administrativa Territo-
rial Autárquica, a deliberação que enviou à 
Assembleia da República expressando a von-
tade inequívoca da manutenção das atuais 
seis freguesias que integram o território do 
concelho. Manuel Nunes, Presidente da As-
sembleia Municipal referiu-se a este processo 
de discussão e decisão como “o mais mobi-
lizador ato de cidadania de que há memória 
no concelho”, destacando o que foi feito pela 
Assembleia Municipal: chegar junto do povo, 
ouvir as pessoas e respeitar a sua vontade, 
“foi isto que fizemos de forma empenhada, a 
democracia é isto, por isso chegamos a esta 
fase com o sentimento de dever cumprido”.

+ info | Assembleia Municipal: 234 732 100 / 
assembleiamunicipal@cm-olb.pt

AMBIENTE

DE VELHO SÓ O NOME
Requalificação do Parque
do Carreiro Velho concluída
em breve

A obra de requalificação do Parque Ribeirinho 
do Carreiro Velho, situado em Perrães, no 
âmbito do Polis Litoral Ria de Aveiro, deverá 
estar concluída no próximo mês. O ambicioso 
projeto, cujo investimento total ronda 1 mi-
lhão de euros, resulta de um desafio lançado 
há vários anos pela direção da Associação dos 
Amigos de Perrães (AMPER) à autarquia, que 
viu nesta requalificação a oportunidade de 
dotar o concelho de Oliveira do Bairro de um 
parque excecional integrado na rota turística 
da região de Aveiro.
No espaço estão a ser criados percursos em 
madeira, estruturas de observação de pássa-
ros, um terreiro para festas, um edifício de 
apoio e área para estacionamento. Esta in-
tervenção procura concretizar dois grandes 
objetivos: por um lado permitir a acessibili-
dade universal ao recinto, por outro torná-lo 
praticável mesmo em época de cheias.

CONCURSO

LER, UM TALENTO
A CONCURSO 
5ª edição do Concurso de Leitu-
ra em Voz Alta para alunos das 
escolas do concelho

Está aí mais uma edição do concurso de leitu-
ra em voz alta “Ouvir ler…que prazer!” para 
todos os alunos do concelho. Esta é uma ini-
ciativa da Rede de Bibliotecas de Oliveira do 
Bairro com o apoio da autarquia. O concurso 
pretende motivar à leitura os jovens alunos, 
do 1º ciclo ao 12º ano, e desenrola-se em três 
fases: pré-seleção, 2 eliminatórias e uma fi-
nal. As obras selecionadas serão preferen-
cialmente de autores de língua portuguesa e 
recomendadas pelo Plano Nacional de Leitu-
ra (PNL). As provas consistem na leitura em 
voz alta de um pequeno excerto dessa mesma 
obra, em frente a um júri que atribuirá a sua 
pontuação aos respetivos alunos participan-
tes de acordo com os critérios de audibilida-
de, articulação, dicção, regras de pontuação 
e ritmo.

Inscrições | até 9 de novembro
+ info e regulamento | www.cm-olb.pt
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EXPERIÊNCIAS DE 
“ENVELHECIMENTO 
ATIVO” NO CONCELHO
Conselho Local de Ação Social 
promoveu sessão temática aberta 
à comunidade

No âmbito das comemorações do Ano Euro-
peu do Envelhecimento Ativo e da Solida-
riedade entre Gerações 2012, a Rede Social 
de Oliveira do Bairro promoveu no passado 
dia 23 de outubro, uma sessão temática do 
Conselho Local de Ação Social (CLAS) onde 
foram apresentados projetos de “Envelheci-
mento Ativo” concretizados no concelho. O 
encontro, que tinha como principal objetivo 
proporcionar a partilha de projetos, experi-
ências e serviços existentes para este grupo 
específico da população, abordou interven-
ções realizadas com a população sénior em 
áreas tão distintas como a cidadania, a saúde, 
a segurança e o voluntariado.
Saiba mais sobre cada um dos 
PROGRAMAS.

“CIDADE AMIGA DOS IDOSOS” | 
Unidade de Ação Social do Município de Oli-
veira do Bairro

O município aderiu ao projeto, promovido 
pela Organização Mundial de Saúde, no ano 
transato. Através da Unidade de Ação Social 
este tem vindo a ser concretizado designada-
mente na elaboração do diagnóstico, através 
do questionário que está a ser aplicado a 700 
idosos no concelho.

+ info | Unidade de Ação Social CMOLB 234 
732 100

“SOL POENTE” | Centro de Saúde de Oli-
veira do Bairro, Unidade de Cuidados à Co-
munidade

O projeto destina-se a maiores de 75 anos, 
inscritos no centro de saúde e residentes no 
concelho. Centra-se na educação para a saúde 
e no apoio ao idoso e suas famílias no domi-
cílio e prevê formação aos cuidadores infor-
mais. Além deste projeto a equipa do Centro 
de Saúde deu a conhecer outros dois projetos, 
que está a dinamizar, dirigidos aos idosos: 
“Caminhar para o Equilíbrio”, para doentes 
com diabetes e o “Não fique parado”, que 
apela à mobilidade e ao exercício físico.

+ info | Centro de Saúde de OLB, Equipa de 
Cuidados à Comunidade, Enf.ª Clara, 234 730 
430

UNISOB | Junta de Freguesia de Oliveira do 
Bairro

A Universidade Sénior iniciou, recentemente, 
o 2º ano letivo. Atualmente conta com cento 
e cinquenta e três alunos inscritos, com ati-
vidades académicas, atividades lúdicas, uma 
tuna e brevemente contam criar um grupo 
de teatro. Funciona com oito professores vo-
luntários, um professor assalariado (de infor-
mática), que garante aulas à quase totalidade 
dos inscritos, e um administrativo. As aulas 
decorrem na antiga Escola Primária do Cercal 
e a mensalidade de cada aluno consiste em 
15,00€/mês.

+ info | edição de setembro do OI, pág. 7 so-
bre UNISOB / J. F. de Oliveira do Bairro 234 
747 903

“APOIO 65 - IDOSOS EM SEGURAN-
ÇA” | Censos Sénior, Guarda Nacional Repu-
blicana

Os objetivos do projeto e o tipo de trabalho 
efetuado pelas forças de segurança consistem 
principalmente na informação e aconselha-
mento realizados no domicílio dos idosos iso-
lados ou sozinhos. Este projeto tem como ob-
jetivo atuar na prevenção e permitir aos mais 
velhos, viver com um sentimento de maior 
segurança. No âmbito da operação Censos 
Sénior foram identificados setenta idosos na 
situação de isolamento ou sozinhos, no con-
celho.

+ info | Posto da GNR de Oliveira do Bairro 
234 748 318

“VOLUNTARIADO SÉNIOR” | Santa 
Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro

Foi apresentado pela Santa Casa da Miseri-
córdia do concelho de Oliveira do Bairro, o 
Programa de Voluntariado “Amanhã pode 
ser por si….”. Na primeira pessoa e a viva voz 
a Dª Rosa Sofia Serrenho, com 75 anos, falou 
da sua experiência enquanto voluntária neste 
programa. A D. Rosa pertence ao Atelier de 
Leitura no Centro da Terceira Idade, além 
disso é também aluna da Universidade Sénior 
e participa em diversas atividades na comu-
nidade. Foi o testemunho presente e feliz de 
que o envelhecimento ativo existe entre nós, 
é possível e multiplica anos de vida!

+ info | Santa Casa da Misericórdia de Oliveira 
do Bairro 234 730 400

AÇÃO SOCIAL
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ANIMAIS DE COMPANHIA | Integrado no “Dia Europeu sem Carros” foi dinamizada uma campanha de adoção de 
animais e sensibilização para os maus-tratos e o abandono animal. Estiveram expostos, na Avenida Dr. Abílio 
Pereira Pinto, oito cães capturados no nosso concelho, desde um mês até cerca de um ano de idade. Além de 
grande divulgação pela afluência de visitantes uma das cadelinhas ganhou uma nova família. Outros esperam 
por SI, não quer ADOTAR UM ANIMAL?

+ info | Serviço médico veterinário da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro: 939 951 074 / www.cm-olb.pt

ASSOCIATIVISMO

UM VULTO DA
CULTURA BAIRRADINA 
Assinalar 123 anos do
nascimento do Padre Acúrcio 
Correia da Silva

Desde o passado dia 22 de outubro de 2012 
que no cemitério velho de Oliveira do Bairro, 
um memorial assinala a presença naquele lo-
cal de um dos maiores vultos da Bairrada, re-
ferimo-nos ao padre Acúrcio Correia da Silva. 
No dia em que se assinalou o 123º aniversário 
do seu nascimento, a Associação dos Naturais 
de Oliveira do Bairro, com o apoio da Câmara 
Municipal, inauguraram o memorial que ins-
creve naquele local a memória de uma das fi-
guras mais relevantes do concelho de Oliveira 
do Bairro e da Bairrada. Ali também se fez eco 
de alguns poemas do escritor, orador sacro 
de palavra fluente e poeta, que se enamora-
va pelas coisas do campo. Acúrcio Correia da 
Silva foi um dos fundadores, com o escritor 
António de Cértima, e outros intelectuais da 
Bairrada, da famosa “Plêiade Bairradina”.

EDUCAÇÃO

BOLSAS DE ESTUDO
Candidaturas até ao dia
20 de novembro

Está aberto o período de candidaturas às Bol-
sas de Estudo ao Ensino Superior e Outros 
Apoios ao Ensino Superior para o ano letivo de 
2012/2013. A atribuição deste apoio pretende 
apoiar as famílias dos estudantes universitá-
rios do concelho que têm mais dificuldades 
financeiras. Os alunos que se queiram candi-
datar a estas bolsas devem apresentar as suas 
candidaturas junto do Balcão de Atendimen-
to Geral da Câmara Municipal, até ao próximo 
dia 20 de novembro de 2012, e podem fazê-lo 
entre as 9h00 e as 16h30. A apreciação das 
candidaturas é feita até ao final do mês de de-
zembro, com base nos critérios definidos em 
regulamento. As bolsas variam de acordo com 
o rendimento per capita do agregado familiar 
e dos outros apoios atribuídos pelos estabele-
cimentos de ensino que frequentam.

+ info e regulamento | www.cm-olb.pt (Áreas 
de Atividade»Educação»Regulamentos)

ACESSIBILIDADES

PARA TODOS 
Acessibilidade e Mobilidade são 
mesmo para Todos

No âmbito do Programa Municipal de Pro-
moção da Acessibilidade de Oliveira do Bair-
ro, o Município promoveu, no final do mês 
de setembro, a última de quatro sessões de 
informação e sensibilização sobre o tema 
“Acessibilidade e Mobilidade para Todos”. O 
público-alvo desta última sessão foram au-
tarcas e técnicos municipais, intervenientes 
que planeiam, trabalham e desenvolvem os 
territórios, e contou com a presença de 17 
participantes.
Este conjunto de ações revelaram-se muito 
positivas, nomeadamente através dos casos 
práticos e simulações em espaço e edificado 
públicos com recurso à cadeira de rodas e 
bengalas brancas.

+ info | Unidade de Planeamento, Estudos e 
Projetos: 234 732 149
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ASSOCIA.

ATÓMICOS

A primeira referência aos Atómicos data de 1945.
Estávamos no final da Segunda Guerra Mundial, que terminou 
no Pacífico com o lançamento de duas bombas atómicas, com 
efeitos devastadores sobre o Japão.
Com este enquadramento histórico, um grupo de amigos do lu-
gar do Repolão - Oliveira do Bairro, unidos pelos valores da ami-
zade, solidariedade e confraternização criaram uma equipa de 
futebol. Os jogos disputados por esta equipa, geralmente, fina-
lizavam com grandes e devastadoras vitórias sobre o adversá-
rio e, por esta razão e pela memória bem presente das bombas 
atómicas, foi-lhes atribuído o nome Atómicos.
Esta equipa vencedora, mobilizou a comunidade local, em torno 
dos valores - Amizade, Solidariedade, Confraternização e Espíri-
to de Equipa - que estiveram na base da sua génese.
E quem eram estes jovens atómicos? António Sarrô, José Fon-
tes, Joaquim Fontes, Martinho Fontes, Antero Lamas, António 
Campos,  Amadeu Chiveiro, José de Oliveira Vela, António de Oli-
veira Vela (ZIP), Artur Vela, Aristides Ferreira dos Santos, Victor 
Silva e o Evangelino da Cruz Pataco, entre outros.
Em 1990, este movimento comunitário deu um salto qualitativo 
culminando com a formalização da Associação, através da cele-
bração da escritura pública dos seus estatutos. 

CELEBRAM ANIVERSÁRIO ESTE MÊS... União Desportiva de Bustos » 64º aniversário, dia 4 de outubro
// Casa do Povo do Troviscal » 70º aniversário, dia 14 de outubro
Se quer partilhar no OI o aniversário da sua Associação informe-nos: gaas@cm-olb.pt

Os Atómicos Sport Clube têm por missão desenvolver ativida-
des de âmbito desportivo, recreativo, cultural e social, visando 
a integração e confraternização de todos os membros da co-
munidade de Oliveira do Bairro; a sua visão é ser uma referência 
no panorama Associativo do Concelho de Oliveira do Bairro no 
respeitante ao Espírito Associativo, regido pelos seus valores: 
amizade, solidariedade, confraternização, espírito de equipa e 
rigor. Presentemente os Atómicos têm cerca de 600 associados 
e desenvolvem três atividades desportivas, nomeadamente o 
Futsal, Basquetebol e Karaté, envolvendo cerca de 150 jovens 
e técnicos.

Presidente: Miguel Ângelo Roque dos Santos Bouça

Vice-Presidentes: Herculano Abrantes Maia, António José Gomes 

Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira Silva

Parque dos Atómicos - Repolão, Ap.177

3770-909 Oliveira do Bairro

E. presidente@atomicos.org

desporto@atomicos.org

SITE. http://www.atomicos.org/

F. http://www.facebook.com/atomicos.s.clube

T. 966 010 238 / 966 126 166 }
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1. Jogo/convívio com o Colégio de Oliveira do 
Hospital - fevereiro de 1970. O Colégio do Infante 
ganha a taça, mas oferece-a à equipa adversária.
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PERFIL.

Henrique Santiago Tomás nasceu a 3 de maio de 1944 na Sil-
veira, Oliveira do Bairro. Frequentou aí a Escola Primária e no 
final da então 4ª classe ingressou no Externato de Oliveira do 
Bairro, e depois no Colégio do Infante de Oliveira do Bairro. 
Entrou no Curso de Economia no Instituto Superior de Ciên-
cias Económicas e Financeiras, tendo mudado de curso no final 
de dois anos, licenciando-se em Educação Física, pelo Institu-
to Superior de Educação Física de Lisboa. Possui igualmente o 
curso de treinadores (A.N.T.F.) - 4º nível.
Já na Escola Primária, o futebol fez parte da sua vida, ora no 
recreio em terra batida ora nos “coradoiros das fontes, se dis-
poníveis aos domingos”. A bola era feita de trapos (meias), de 
papel ou de qualquer outro material que desse para chutar. 
Mesmo no Externato, o futebol continuou a fazer parte dos 
recreios e não só, porque já aí a prática desportiva (futebol, 
voleibol e atletismo) fazia parte do currículo escolar, unica-
mente para os rapazes. A modalidade continuou a ser muito 
importante na sua vida, mesmo com a proibição por parte da 
sua mãe, visto que o seu pai estava emigrado. Essa proibição 
durou até ao dia em que foi convidado para jogar na União 
Desportiva Vilaverdense, quando “uma embaixada de pessoas 

importantes de Vila Verde” se deslocou a sua casa para que os 
seus pais lhe levantassem a proibição de jogar, o que consegui-
ram, embora com algum custo, segundo o próprio. 
Já na época de 63/64 foi convidado para jogar no O.B.S.C. (Oli-
veira do Bairro Sport Clube), onde jogou durante 21 anos até à 
época de 84/85, 18 anos como capitão de equipa com mais de 
500 golos marcados e somente dois cartões amarelos em toda a 
sua carreira desportiva. 
Recebeu uma medalha de mérito municipal - Grau Ouro, a 30 
de dezembro de 1985. 
Como treinador, passou pelos seguintes clubes: O.B.S.C., Ma-
rialvas, Mealhada, Ala Arriba (Mira), Luso, Valecambrense e 
Gafanha. No O.B.S.C. subiu à 3ª Divisão Nacional como treina-
dor, como também no Valecambrense e quando treinou o Me-
alhada subiu à 2ª Divisão B Nacional. Para além de futebolista 
aguerrido, exerceu igualmente a atividade como professor no 
Liceu Pedro Nunes em Lisboa, na Escola Secundária de Águeda 
e na Escola Secundária de Oliveira do Bairro durante 29 anos e 
no IPSB em acumulação.

Baseado no texto do Prof. Henrique Tomás, Como tudo começou – Recordar é viver.

{HEnRIQUE
SAnTIAGO

TOMáS

“Sempre como atleta do O.B.S.C. procurei dignificar o nosso concelho ao longo de 21 anos por todo o país 
e sobretudo na Zona Centro. Foram anos marcantes que, naturalmente recordo, com saudade e orgulho, 
prezando, sobretudo as imensas amizades construídas com colegas e adversários. O desporto-futebol foi 
e será sempre um longo e referencial episódio da minha vida.”

2. O.B.S.C. no Estádio Mário Duarte - 1972/73
Cima: Eleutério, César, José Carlos, Bairrada, Vitó e Américo Malhadeiro

Baixo: Sesimbra, Acácio, Henrique, Horácio e Fernando

3. Subida à 2ª Divisão - Campeões da 
3ª Divisão - Série C - 1977/78; Faixas 

entregues pelo Dr. Alípio Sol
(Presidente da CMOLB)

4. Henrique Tomás com os dois filhos: 
Miguel e João



De Muriel Robin e Pierre Palmade | Versão Cénica e Encenação Heitor Lourenço | Desenho de Luz Nuno Moço | Desenho de Som Nuno Samora  

Arranjos Musicais João Soares | Fotografia de Cartaz Miguelângelo | Design Gráfico Maria Rodrigues | Assistência Encenação Sónia Brazão

 com Almeno Gonçalves e Maria João Abreu

O CENTRO CULTURAL PROF. ÉLIO MARTINS - SILVEIRO APRESENTA

17 DE NOVEMBRO ‘12 / 21H30
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 Anabela Farias e Constança Ribeiro (mãe e filha)
// 43 e 3 anos, respetivamente » Oliveira do Bairro 

Cruzámo-nos com mãe e filha numa rotina que passa pelo 
menos duas vezes pelo Parque Desportivo de Oliveira do 

Bairro. Ambas frequentam as aulas da Escola Municipal de 
Natação. A Anabela acompanha a Constança no empenho 

dos seus 3 anos à adaptação ao meio aquático. As aulas 
começaram no início do ano letivo, mas pelo que confirma 
a mãe e a inquietação da pequena Constança pela hora da 
aula, a adaptação está em boas águas, “a Constança gosta 

muito de andar na piscina”. 

Pratica alguma atividade física ou modalidade regular? 
Sempre fizemos desporto, nestes primeiros anos com a chega-
da da Constança tivemos períodos em que não tivemos oportu-
nidade de manter essa prática regular, mas estamos a regres-
sar ao ativo. Para o fazermos temos de contar também com ela, 
até porque entendemos que é muito importante mantermos 
uma atividade física regular. Faz-nos sentir bastante bem!

Como fazem para gerirem as atividades extra do casal com 
uma filhota pequena?
Sem deixarmos de fazer aquilo que ambos gostamos, que é es-
tar em forma e praticar exercício físico, vamos tentando que 
cada um tenha o seu espaço, umas vezes ela fica com o pai para 
a mãe poder ir ao ginásio, outras inverte-se, ela fica ao meu cui-
dado e faço questão de a acompanhar na piscina. Mais do que 
lhe dizer que o desporto é importante, queremos ser exemplo 
de vida saudável!

Frequentam habitualmente os equipamentos desportivos 
municipais? 
Sim, além da piscina e das aulas de natação e porque vivemos 
perto, costumamos vir até ao parque infantil, ou andar de bici-
cleta e caminhar para estes lados.

E fora da prática regular, acham que a cidade tem boas con-
dições para promover estilos de vida saudáveis?
Escolhemos viver em Oliveira do Bairro porque aqui temos qua-
lidade de vida, acedemos a todos os serviços que precisamos 
muito rapidamente, e ainda temos boas acessibilidades a todo 
o país. Os atuais acessos dentro da cidade são apenas uma 
questão de tempo e paciência. Com a conclusão da obra Alame-
da da Cidade. Com a  conclusão da obra, temos a certeza que 
vamos todos beneficiar e poder andar muito mais de bicicleta e 
caminhar com toda a segurança. } 
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EM REVISTA.

Uma cidade repleta de sol, uma avenida livre de carros, gente de todas as idades e
um programa diversificado para quem não perde uma oportunidade de viver dias saudáveis

O Dia Europeu Sem Carros 2012 resultou numa das melhores edi-
ções dos últimos anos e encerrou com balanço extremamente 
positivo a Semana Europeia da Mobilidade promovida pelo Muni-
cípio. O enorme sucesso desta iniciativa ficou a dever-se a uma 
maior adesão da população às várias propostas do programa e 
ao empenho dos parceiros que se quiserem associar e o fizeram 
de forma muito generosa e dedicada. O resultado foi um sábado 
onde o bem-estar, a atividade física e a mobilidade alternati-
va resultaram num excelente dia de convívio intergeracional. O 
sucesso desta edição faz com que a Semana Europeia da Mobili-
dade e o Dia Europeu Sem Carros integrem desde já a agenda do 
próximo ano do Município, “esta foi a melhor edição dos últimos 
anos, mas queremos continuar a fazer mais e melhor”, sublinhou 

o responsável pelo Pelouro do Ambiente, Vereador Carlos Fer-
reira.
A temática deste ano “Avançando na Direcção Certa” colocava 
a tónica no incentivo ao desenvolvimento de comportamentos 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável.
O Dia Europeu Sem Carros aspira a que os cidadãos que vivem 
em áreas urbanas se desloquem, cada vez mais, de forma mais 
inteligente: a pé, de bicicleta e/ou de transporte público. Ao 
optar-se por estes meios de transporte mais saudáveis e sus-
tentáveis, em detrimento do automóvel particular, os cidadãos 
podem influenciar de forma positiva a sua saúde e bem-estar, 
bem como ainda melhorar o ambiente e a qualidade de vida nas 
cidades, contribuindo para uma melhor forma de vida.

PROVAVELMEnTE O
MELHOR SÁBADO nA CIDADE

OUTUBRO . 2012

01�. OLIVEIRA INFORMA } N. 62



2012 . OUTUBRO

01�. OLIVEIRA INFORMA } N. 62

“Desde o cicloturismo até à novidade que foi a caminhada, mas também ao longo de todo o dia nas variadíssimas 
propostas que foram acontecendo numa Avenida livre de carros não faltaram pessoas,

de todas as idades a praticar atividade física.” (Vereador Carlos Ferreira)

ATIVIDADES PARA
TODOS OS GOSTOS

A Avenida Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, em 
Oliveira do Bairro, voltou a ficar livre de 
carros entre as 7 e as 19 horas, e repleta 
de propostas dos mais variados estilos, 
do fitness às massagens, passando pe-
las manobras de skate, pela exposição de 
veículos elétricos, a ação médico social 
ou pela demonstração de capoeira. Ao 
longo de todo o dia foram muitos os que 
não dispensaram circular e desfrutar 
das faixas habitualmente destinadas ao 
tráfego automóvel. Os veículos alternati-
vos, ao dispor da população, também não 
pararam de percorrer uma avenida livre 
de trânsito, mas repleta de pessoas, ati-
vidade física e bastante animação.
Foram muitos os que procuraram as au-
las do Ginásio Corpo Louco que puseram 
todos a suar, nos vários estilos, sempre 
com turmas repletas. não faltaram ma-
nobras ousadas de skate em frente ao 
Bar Avenida num conjunto de pistas pela 
primeira vez instaladas para o efeito.
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A PEDALAR OU A
CAMInHAR, SEM
DESCULPAS PARA
nÃO SE EXERCITAR

A autarquia voltou a desafiar a população 
para uma volta ao concelho em bicicleta, 
sem metas e a velocidade controlada, 
com passagem em todas as freguesias. 
Aceitaram o convite cerca de 250 ciclo-
turistas, que tiveram 30 km de pedalada 
e se foram cruzando com muita vindima 
por todo o concelho. Ao longo do percur-
so, que passou por Oliveira do Bairro, Oiã, 
Palhaça, com paragem intermédia para 
descanso no novo Parque da Junta de 
Freguesia de Bustos, para distribuição de 
maçãs e água oferecidas pelo E.LECREC., 
seguiu depois pela Mamarrosa e termi-
nou de novo na Avenida. Para este pas-
seio cicloturístico foi fundamental a co-
laboração da GnR, Bombeiros Voluntários 
e da Associação Oiã Acelera na garantia 
da segurança e assistência ao longo do 
percurso. 
A caminhada, uma das novidades des-
ta edição, contou com meia centena de 
participantes, e seguiu pela zona da Espi-
nheira, passando pela Murta terminando 
no Centro Municipal de Marcha, no Parque 
Desportivo Municipal, cuja abertura ficou 
assinalada oficialmente com esta cami-
nhada.

OBRIGADO AOS PARCEIROS

A Câmara Municipal não poderia deixar de agradecer a todos os parceiros que se associaram de forma generosa a esta iniciativa: 
Calcob, E.Leclerc, Kiwicoop, Associações Oiã Acelera, Renault, Gingabike - Stand José António, Ginásio Corpo Louco, Oiã Clinic, Iber-
ciclo, GnR, Bombeiros Voluntários de OLB, Avenida Café, Associação Portuguesa de Wing Chun Tradicional Kung Fu, Escola segura 
- GnR.
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EM FOCO.

A Câmara Municipal investe em várias frentes na promoção da prática desportiva

Em Oliveira do Bairro, há a convicção que a promoção e o apoio 
ao desporto, consubstanciado na criação de condições para 
a prática desportiva, é claramente, uma das competências e 
obrigações das autarquias numa lógica de defesa dos interes-
ses comuns e específicos das populações, e designadamente no 
direito ao desporto, constitucionalmente consagrado no artigo 
79º da Constituição da República Portuguesa. É por isso, com 
bastante orgulho que Oliveira do Bairro é uma das autarquias da 
região da Bairrada, que mais tem apoiado os clubes desportivos 
com classes de formação, mas também por todas as ações e 
propostas que a autarquia faz diretamente na área desportiva, 

nomeadamente os programas de aprendizagem da natação e 
da atividade física, a partir dos três anos, e na associação do 
concelho a grandes eventos desportivos. Apostas que contri-
buem, diariamente, para a promoção do bem-estar de dezenas 
de crianças e jovens do concelho e iniciativas que despertam 
para a importância e os benefícios da prática desportiva e do 
desporto como atividade de encontro e promoção da pessoa na 
sua globalidade, o que certamente em muito contribui para a 
promoção de adultos saudáveis e consequentemente para um 
concelho com mais qualidade de vida.

PROMOVEMOS E APOIAMOS

DESPORTO
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 nATAÇÃO E TÉnIS nO PARQUE DESPORTIVO 

A Escola Municipal de Natação existe desde 2006, funciona atualmente com cerca de 
700 alunos. Contempla três grupos de ensino da natação: Jardins de Infância; Crian-
ças; Adultos. A Escola Municipal de Ténis é um projeto da autarquia, desde 2007, e pre-
tende, para além de fomentar a prática do ténis no concelho, garantir a melhoria da 
qualidade na formação dos seus utentes e catapultá-los para os grandes palcos des-
ta modalidade, através da participação em competições locais, regionais e nacionais. 
Esta atividade é direcionada a todas as pessoas a partir dos cinco anos de idade.

 PROGRAMAS GRATUITOS PARA CRIAnÇAS A PARTIR DOS 3 AnOS 

A autarquia promove anualmente dois programas de sensibilização ao desporto e à prática desportiva, de forma completamente 
gratuita para todas as crianças do Pré-Escolar da rede pública do concelho. O programa “Peixinhos” e o programa “Toca a Mexer”, 
envolve cerca de 300 crianças numa prática semanal de atividade física. O programa “Peixinhos” consiste numa aula de natação, 
durante dez meses, onde a autarquia também garante as deslocações, e o programa “Toca a Mexer” numa aula semanal de educa-
ção física lecionada nas instalações das várias escolas.
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 APOIO EXPRESSIVO AOS CLUBES DO COnCELHO 

Em abril de 2012, o executivo municipal 
aprovou os subsídios desportivos às ca-
madas jovens dos clubes e associações 
do concelho para o ano de 2012, um valor 
global de 79.765,53€. Quantia superior ao 
ano passado pela majoração de 7,5% do 
total atribuído a cada clube. Um investi-
mento que traduz o apoio a 1204 jovens, 
distribuídos pelos 11 clubes do concelho 
de Oliveira do Bairro. Com este apoio ex-
pressivo aos clubes, a Câmara Municipal 
reafirma, reconhece e apoia inequivoca-
mente o trabalho desenvolvido no conce-
lho na área da formação desportiva dos 
jovens nas várias modalidades. O futebol, 
o voleibol e o atletismo continuam a ser 
as modalidades com mais praticantes no 
concelho e por isso, as três mais apoia-
das.

CLUBE SUBSÍDIO 2012 JÁ ATRIBUÍDOS

Mamarrosa Futebol Clube 3.000,00€ -

União Desportiva de Bustos - -

União Desportiva Cultural
e Recreativa Vilaverdense

2.000,00€ -

ADERCUS* 6.500,00€ -

Atómicos Sport Clube 7.000,00€ -

Oliveira do Bairro Sport Clube** 55.000,00€/Época Desportiva

Associação Desportiva de Oiã 6.000,00€ -

Grupo Desportivo de águas Boas 5.000,00€ -

ADREP* ** 11.500,00€ (1.000,00€ 
são para os Cantares)

Protocolo 
Plurianual 2012 

50.000,00€

Arviscal - -

Grupo Desportivo Troviscalense - -

Clube da Caça e Pesca 1.000,00€ -

Oiãcelera 1.500,00€ -

Sociedade Columbófila Troviscalen-
se

600,00€ -

Associação Portuguesa de Wing 
Chun Tradicional Kung Fu

300,00€ -

natural TT 750,00€ -

Clube Ornitófilo da Beira Litoral 500,00€ -

Associação Equestre da Bairrada 500,00€ -

Frei Gil Voleibol Clube 1.200,00€
800,00€ - parti-
cipação Torneio 

da Madeira

TOTAL 153.150,00€

PRATIQUE DESPORTO, NO SEU CONCELHO & NA SUA CIDADE
VER OFERTA PARQUE DESPORTIVO, RUBRICA LUGARES, PÁG. 27

* Acresce ainda o apoio de 8.500,00€ para provas anuais de atletismo que promovem

** Acresce ainda o apoio de 4.000,00€ para a organização de Torneio de Futebol
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 VOLTA A PORTUGAL, A PEDALAR
nA PROJEÇÃO DO TERRITÓRIO 

nos últimos anos, Oliveira do Bairro tem marcado presença habitual na rota da Volta 
a Portugal em bicicleta. Uma das provas nacionais de maior relevo no panorama des-
portivo português, mas também de um Portugal que passa além-fronteiras. A cidade 
tem acolhido chegadas e partidas desta prova e assim será também no próximo ano. 
Em 2013 com mais uma chegada da Volta a Portugal à cidade e com ela um concerto 
que a seu tempo comunicaremos. 
Associada a esta parceria João Lagos Sport/ CMOLB, o concelho tem vivido não só a 
movimentação da economia local nos dias de passagem da volta, mas sobretudo a 
projeção e promoção televisiva do concelho, como território, e das suas pessoas, ins-
tituições, clubes, talentos e potencialidades. Aqui, um investimento no desporto como 
veículo de comunicação e montra de um território que queremos levar mais longe e a 
mais pessoas.

 DESTREZA FISICA À PROVA TODOS
OS AnOS nAS FESTAS DA CIDADE 

Os Municípios sem Fronteiras são uma iniciativa que reúne ao longo de dois serões 
mais de uma centena de jovens, numa disputa que envolve energia e destreza física. 
Os jogos sem fronteiras fazem a festa que celebra a elevação da sede do concelho a 
cidade e de quatro freguesias a vilas (Mamarrosa, Troviscal, Bustos e Palhaça – Oiã já 
é vila desde 1989), mas naqueles serões a atividade física é o que não falta no Espaço 
Inovação.
Trata-se de um fim de semana onde o espetáculo e o desporto comungam na per-
feição, com as freguesias como principais intervenientes. Os jogos reúnem perto de 
150 jovens, em duas equipas de cada freguesia, e contemplam provas desportivas e 
recreativas que envolvem demonstração de talentos de habilidade, força, velocidade 
e equilíbrio.

 O DESPORTO EM
FORMA DE GALA 

Em outubro, e depois do sucesso que foi 
a 1.ª edição, o Jornal da Bairrada em par-
ceria com a Câmara Municipal de Oliveira 
do Bairro, organizaram a 2ª Gala do Des-
porto. Um certame que tem como objeti-
vo reconhecer e premiar publicamente o 
mérito de atletas, clubes, dirigentes des-
portivos, treinadores, árbitros e entida-
des que mais se destacaram na prática 
das suas modalidades nos concelhos de 
Oliveira do Bairro, Anadia, águeda, Canta-
nhede, Mealhada e Vagos na época des-
portiva de 2011/2012. Foram atribuídas 
14 categorias de prémios, desde atletas 
dirigentes associativos. Esta gala coloca 
a ênfase nos currículos e no mérito de 
todos quantos se dedicam ao desporto 
nestes cinco concelhos da Bairrada. E por 
isso, esta é uma iniciativa com a qual a 
autarquia se identificou, pelo reconhe-
cimento e pelo prestígio de poder home-
nagear os melhores e estimular aqueles 
que seguem o caminho da formação 
desportiva, tantas vezes com o apoio das 
várias autarquias, mas tantas vezes com 
o sustento e a entrega de muitos profis-
sionais e amadores  numa dedicação al-
truísta, que não se pode ignorar nos dias 
que correm.
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FOI ASSIM...

2º GALA DO DESPORTO » A CELEBRAÇÃO DO MÉRITO NO DESPORTO BAIRRADINO
A Câmara Municipal e o Jornal da Bairrada promoveram no passado dia 13 de outubro, a 2ª Gala do Desporto, no Espaço Inovação 
em Oliveira do Bairro. Meio milhar de pessoas assistiram ao certame que reconheceu e premiou publicamente o mérito de deze-
nas de atletas, clubes, dirigentes desportivos, treinadores, árbitros e entidades que mais se destacaram na prática das suas moda-
lidades nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia, Águeda, Cantanhede, Mealhada e Vagos na época desportiva de 2011/2012. 
A noite de gala contou com os talentos da Escola de Artes da Bairrada (4); o acolhimento dos Mimo’s DixieBand; o riso e o siso da 
D’Orfeu (1); a arrojada demonstração do grupo de ginástica do IPSB (3); o jovem atleta premiado do kicboxing (2) e a música de 
Gonçalo Tavares (5).
Foram atribuídas 14 categorias de prémios: Atleta do Ano; Revelação do Ano; Treinador do Ano; Equipa do Ano; Dirigente do 
Ano; Associação Desportiva do Ano; Prémio Dedicação; Prémio Especial do Júri; Prémio Carreira; Prémio Personalidade Desporti-
va do Ano; Prémio Incentivo; Prémio Memória; Alto Prestígio e Mérito Desportivo.

Ver lista de premiados  www.cm-olb.pt
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OBRAS&PROJETOS.

INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA NA CONFLUÊNCIA DA 
RUA DO AREEIRO COM A RUA DO NETO - PALHAÇA
Terminou recentemente a intervenção no terceiro local contemplado na empreitada de Arranjos Urbanísticos nas Freguesias da 
Palhaça, Troviscal, Mamarrosa e Oiã. Depois das intervenções no Largo do Salão e no Largo dos Pousios (ambos em Águas Boas 
- Oiã), a terceira intervenção a ficar concluída foi na freguesia da Palhaça, no triângulo que resulta da confluência da Rua do Are-
eiro com a Rua do Neto. O espaço foi alvo de um arranjo urbanístico, transformando-o num espaço de utilização pública.
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OBRAS DA ALAMEDA DA CIDADE
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SUGESTÕES.

Couto, Mia
“A CONFISSÃO DA LEOA”
Alfragide : Caminho, 2012

Um acontecimento real - as sucessi-
vas mortes de pessoas provocadas por 
ataques de leões numa remota região 
do norte de Moçambique - é pretexto 
para Mia Couto escrever um surpre-
endente romance. não tanto sobre 
leões e caçadas, mas sobre homens 
e mulheres vivendo em condições ex-
tremas.

“BLITZ”
Paços de Arcos : Impresa, 2012, n.º 76

A melhor publicação portuguesa sobre 
música e tudo à volta é já um título com 
mais de 20 anos nas bancas. na BLITZ 
encontra as notícias, as entrevistas e 
as críticas, que são necessárias e su-
ficientes para se estar por dentro do 
mundo da música.

“LIVE ROCKS”
[s.l.] : EMI - Valentim de Carvalho , 2003

Live rocks é um álbum de 2003 que 
compila várias atuações ao vivo de 
artistas e bandas de rock bem conhe-
cidas do público, como, Ben Harper, Ae-
rosmith, Bryan Adams, entre outros.

Fincher, David, real.
“MILLENNIUM I : OS HOMENS
QUE ODEIAM AS MULHERES”
[S.l.] : Columbia Pictures, 2012

Mikael Blomkvist é um jornalista que 
tem passado a sua vida a denunciar 
a corrupção do mundo dos negócios 
de Estocolmo na revista Millennium. 
Quando Henrik Vanger, um empresário, 
o convida para um trabalho de investi-
gação, Mikael tem nas mãos material 
irrecusável - o desaparecimento da 
sobrinha do empresário, Harriet, 36 
anos antes, num encontro de família. 

Stilton, Geronimo
“QUE MIÚFA NO KILIMANJARO!”
Lisboa : Presença, 2012

«Era uma fria noite de outubro. Tinha 
mesmo acabado de colocar a última 
peça dum puzzle complicadíssimo, 
quando a mesa vibrou… Vi-me focinho 
a focinho com um roedor extramuscu-
loso, extratonificado, extraenérgico. 
Era o meu amigo Hiena! Um instante 
depois, o calor da minha casa era ape-
nas uma recordação… esperavam-me 
as neves perenes do Kilimanjaro!»

Corderoy, Tracey
“ESTÁ NA HORA DO BACIO!”
Estoril : Minutos de Leitura, 2011

O Bebé Urso está a aprender a usar o 
bacio. E o Barnabé, o seu ursinho de 
peluche, também! Por vezes é muito 
complicado… Mas a Mamã sabe sempre 
como ajudar!
Um livro maravilhoso que vai dar con-
fiança às crianças que estão a apren-
der a usar o bacio.

“AS MÚSICAS DA CAROCHINHA”
[s.l.] : Som Livre, 2003

As Músicas da Carochinha é o novo 
projeto musical infantil, editado pela 
Som Livre, que irá encantar e deliciar 
os mais pequenos e também os mais 
velhos. A compilação “As Músicas da 
Carochinha” reúne 19 canções tradi-
cionais infantis portuguesas, que são 
um precioso tesouro transmitido de 
geração em geração. 
Um disco que transmite o encanto e a 
magia para momentos de ternura par-
tilhados entre crianças e adultos.

“HAPPY FEET 2”
[s.l.] : Warner Bros, 2012

Mumble está de volta - e o adorado 
pinguim dançarino tem agora um fi-
lho de nome Erik! Mumble nasceu para 
dançar, mas o filhote Erik ainda não 
encontrou o seu ritmo. Quando uma 
nação inteira de pinguins Imperadores 
é ameaçada, ao ficar encurralada por 
um enorme icebergue, as criaturas da 
Antártica, filhotes e adultos, terão que 
se unir para salvá-los... e é nesse mo-
mento que Erik encontra o seu próprio 
ritmo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL, OLIVEIRA DO BAIRRO 

No Parque Desportivo de Oliveira do Bairro encontra um conjunto de infraestruturas e propos-
tas capazes de dar resposta às mais diversas atividades e práticas desportivas.  O parque dispõe 
de três piscinas, campo de futebol em relva sintética, parque infantil, dois campos de ténis, Pa-
vilhão Multiusos, Estádio Municipal com campo de futebol e pista de atletismo, e recentemente 
o Centro Municipal de Marcha. 
Na envolvência, há ainda espaços ajardinados com mesas de damas, xadrez, jogos de cartas e 
zona wireless. 

INFRAESTRUTURAS | Pavilhão Multiusos para futsal, basquetebol, voleibol, andebol, hóquei, 
badmington, corfebol, ginástica e desportos de combate; Piscina Municipal aquecida, com 3 
tanques; 2 Campos de Ténis; Polidesportivo com 42m por 22m em relva sintética e Estádio Mu-
nicipal com campo relvado e bancadas com capacidade para 2000 pessoas. 
SERVIÇOS | Aluguer de espaços desportivos, natação para jardins de infância, natação para 
IPSS’s; Escola Municipal de Natação; Escola Municipal de Ténis; gabinete de avaliação, prescri-
ção e aconselhamento de exercício; consultas e avaliações de hidroterapia e Centro Municipal 
de Marcha. 
ATIVIDADES | natação para bebés, crianças e adultos, com adaptação ao meio aquático, apren-
dizagem, manutenção, competição e natação adaptada (crianças e jovens com necessidades es-
peciais); hidrobike, hidroginástica, hidroterapia, aquativa; aquarelax; ténis de  iniciação, aper-
feiçoamento e competição. 

Parque Desportivo Municipal: 
T. 234 746 668 
E. desporto@cm-olb.pt / parquedesportivo@cm-olb.pt 



CÂMARA.

Resumo das principais deliberações das reuniões da 
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

| 13 de setembro de 2012

REQUALIFICAÇÃO DA En 235 - ALAMEDA DA CIDADE 
1.º - Aceitar a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 70m2 de área para integrar o domínio 
público - passeio e estacionamento, do prédio rústi-
co artigo 7611/Oliveira do Bairro, propriedade de Lino 
da Silva neves e Maria Teresa da Silva Pinto; 
2.º - Aprovar e autorizar a permuta, celebrando des-
de já, o contrato promessa para o efeito, com Lino 
da Silva neves e Maria Teresa da Silva Pinto, que per-
mitirá ao município, entrar na posse da mencionada 
parcela, nas condições exaradas nos pontos 4.2, 4.3 
e 4.4 da Proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara, datada de 1 de setembro de 2012 e que aqui 
se dá por reproduzida para todos os efeitos; 
3.º - Assumir a construção, zelando pela boa execu-
ção dos muros de vedação e das restantes contra-
partidas, conforme exposto no ponto 5.1. da Propos-
ta mencionada no ponto anterior. 
4.º - Aprovar e autorizar o pagamento de indemniza-
ção por danos patrimoniais no valor de 2.000,00€ 
(dois mil euros).

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Acordados, 
os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais e Trabalhos 
a Menos na Empreitada de “nova Alameda da Cida-
de” adjudicada à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., 
no montante de 84.242,62€ (oitenta e quatro mil 
duzentos e quarenta e dois euros e sessenta e dois 
cêntimos), 108.768,16€ (cento e oito mil setecen-
tos e sessenta e oito euros e dezasseis cêntimos) 
e 61.185,26€ (sessenta e um mil cento e oitenta e 
cinco euros e vinte e seis cêntimos) respetivamente, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida para todos os efeitos le-
gais. 
3.º - Aprovar as prorrogações de prazo implícitas aos 
dois adicionais de Trabalhos a Mais já contratuali-
zados, num total de 15 dias, mais a prorrogação de 
prazo subjacente a este contrato de trabalhos, num 
total de 14 dias, perfazendo à data um total de 29 
dias de prorrogação de prazo, de acordo com o n.º 3 
do art.º 151 do D.L. n.º 59/99 de 2 de março. 
4.º - Aprovar as peças desenhadas no anexo à Infor-

mação Técnica, datada de 17/08/2012, resultantes 
das adaptações que vêm sendo elaboradas no decor-
rer da obra.

SEGUnDA AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS URBAnOS
nomear como vogal efetivo para integrar a Comissão 
de Avaliação que procederá às segundas avaliações 
de prédios urbanos a Técnica Superior, Dr.ª Isabel Si-
mões e como vogal suplente a Técnica Superior, Dr.ª 
Joana Almeida.

Aprovar a minuta de Protocolo de Cooperação, a ce-
lebrar entre a “águas da Região de Aveiro, S.A.” e o 
Município de Oliveira do Bairro, com vista à definição 
de responsabilidades, encargos e respetiva compar-
ticipação financeira na empreitada de “Substituição 
da Rede de Abastecimento de água na Rua da Escola 
C+S”.

Ratificar o despacho do Vice-Presidente da Câmara 
datado de 12 de setembro de 2012 para cedência do 
Auditório do Espaço Inovação para os dias 13 e 20 de 
setembro, para realização de “Ação sobre Segurança 
e Saúde no trabalho em espaços confinados” e “Ses-
são sobre Escritório Ecológico”.

REQUALIFICAÇÃO DA En 235 - ALAMEDA DA CIDADE 
Aprovar o Mapa de Cedências - 20.ª Fase, bem como 
as respetivas contrapartidas.

| 27 de setembro de 2012

REGIME JURÍDICO DA REORGAnIZAÇÃO ADMInISTRATIVA 
TERRITORIAL AUTáRQUICA - LEI n.º 22/2012, DE 30 DE 
MAIO
1.º - Emitir, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do 
art.º 11.º da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, o seguinte 
parecer: “«Regime Jurídico da reorganização adminis-
trativa territorial autárquica - Lei n.º 22/2012, de 30 
de maio
Parecer a enviar pela Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal de Oliveira do Bairro. 
A) Do Enquadramento legal 
A Lei nº 22/2012, de 30 de maio (LRATA), que aprova 
o regime jurídico da reorganização administrativa 
territorial autárquica, estabelece os objetivos, os 
princípios e os parâmetros dessa reorganização, 
enquadrando os termos da participação das autar-
quias locais na concretização deste processo. (Cfr. 
art.1º/1); 

Assim, atentas as responsabilidades cometidas à Câ-
mara Municipal pelo art.11º/2 da LRATA, entende este 
órgão apresentar à Assembleia Municipal de Oliveira 
do Bairro o presente parecer, que encerra a posição 
da Câmara Municipal relativamente à reorganização 
administrativa do território das freguesias do Municí-
pio de Oliveira do Bairro. 
A LRATA consagra a obrigatoriedade da reorganização 
administrativa do território das freguesias, patente-
ando como normas programáticas as que se encon-
tram consubstanciadas nos objetivos que a reforma 
visa prosseguir (cfr. art. 2º da LRATA) e nos princípios a 
atender (cfr. art. 3º da LRATA), fixando, ainda, as orien-
tações estratégicas a considerar pelas entidades que 
emitam pronúncia ou parecer sobre a reorganização 
administrativa (cfr. art. 8º da LRATA). 
Constituem objetivos da reforma: a promoção da co-
esão territorial e do desenvolvimento local; o alarga-
mento das atribuições e competências das freguesias 
bem como dos correspondentes recursos; o aprofun-
damento da capacidade de intervenção da Junta de 
Freguesia; a melhoria e desenvolvimento dos serviços 
públicos de proximidade prestados pelas freguesias 
às populações; a promoção de ganhos de escala, de 
eficiência e da massa crítica nas autarquias locais e, 
finalmente, a reestruturação, por agregação, de um 
número significativo de freguesias em todo o territó-
rio nacional. 
Determinam-se, por seu turno, como princípios de 
referência: a preservação da identidade histórica, 
cultural e social das comunidades locais; a participa-
ção das autarquias locais na concretização da reor-
ganização administrativa dos respetivos territórios; a 
universalidade do esforço e flexibilidade no desenho 
de soluções concretas; a obrigatoriedade da reorga-
nização administrativa; o estímulo à reorganização 
administrativa e o equilíbrio e adequação demográfi-
ca das freguesias. 
B) Da reorganização administrativa territorial autár-
quica em Oliveira do Bairro 
Do Anexo I da LRATA, resulta que o Município de Oliveira 
do Bairro está classificado como de nível 3, ou seja, 
com uma densidade populacional entre 100 e 1000 
habitantes por Km2 e com população inferior a 25 
000 habitantes.  
Da leitura cruzada do nível de enquadramento do Mu-
nicípio de Oliveira do Bairro (nível 3) com os parâme-
tros mínimos de agregação resulta para o Município a 
redução mínima de duas freguesias.
As freguesias são, por natureza, as entidades demo-
craticamente eleitas que mais perto dos cidadãos 
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desenvolvem a sua atividade, constituindo, nessa 
medida, um valioso e imprescindível suporte de coe-
são territorial, contribuindo, significativamente, para 
o bem-estar das populações.
A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tem vindo, ao 
longo dos últimos mandatos, a aprofundar o regime 
de cooperação com as freguesias, através do reco-
nhecimento do seu papel na melhoria das condições 
de vida das populações. 
São disso exemplo os Protocolos de delegação de 
competências, que não só conferem às Juntas de 
Freguesia a possibilidade de intervenção efetiva no 
plano político da gestão das prioridades, como as 
dota dos meios financeiros adequados à promoção da 
coesão territorial, cultural e socioeconómica. Meios 
que, realce-se, a câmara tem vindo a aumentar nos 
últimos anos, facto que nos orgulha. 
Essa convicção no “serviço de proximidade” levou-nos 
a defender, projetar e construir escolas de excelência 
em cada uma das nossas freguesias, garantindo que 
nada falte a quem opta por residir em qualquer uma 
das seis freguesias do nosso concelho. 
Pela mesma razão apoiamos inequivocamente as 
IPSS’s na construção das suas valências sociais de 
resposta a idosos, jovens e crianças - garantindo 15% 
do investimento elegível e apoiando a elaboração do 
projeto, do concurso e a execução da obra. 
O vínculo de confiança que nos une à população exige 
que façamos nossa a voz dos que nos elegeram. 
A Assembleia Municipal, as Assembleias e Juntas 
de Freguesia, a Câmara Municipal e o Jornal Local - 
numa sintonia de propósitos singular - promoveram 
sessões de esclarecimento, reuniões abertas, elabo-
ração e divulgação de documentos com o fito único 
de bem e cabalmente esclarecer cada um dos nossos 
munícipes e assim habilitá-lo a pronunciar-se sobre 
este assunto. 
Nessa sequência, por proposta do Presidente da Câ-
mara, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
promover uma sondagem que, de forma objetiva e 
clara, desse a conhecer a vontade popular:  
«De acordo com a Lei Nº 22/2012, de 30 de maio, o Mu-
nicípio de Oliveira do Bairro terá de agregar, no míni-
mo, 2 freguesias.  
Entende que esta agregação deve ser decidida pela: 
Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro? 
Assembleia da República? 
NS/NR». 

O resultado da sondagem foi inequívoco. 
Resultado Global:

Desdobramento por freguesias

Uns viram nesta lei uma oportunidade histórica de 
fazer incluir no concelho territórios de outros conce-
lhos vizinhos que há muito vêm manifestando inten-
ção disso; 
Outros viram nesta lei um ataque feroz e despudorado 
ao poder local em Portugal defendendo que a Lei deve 
ser pura e simplesmente ignorada; 
Outros, ainda, apontavam desenhos concelhios dife-
rentes dos atuais para melhor garantir a coesão ter-
ritorial e o desenvolvimento local; 
Muitos outros não sabiam o que pensar sobre a refor-
ma em causa. 
Mas a verdade é que o resultado de todas as sessões 
de esclarecimento, todas sem exceção, foi no sentido 
de manter a configuração atual das freguesias e, por 
conseguinte, do concelho de Oliveira do Bairro. 
Respeitando, como respeitamos, a vontade clara-
mente expressa pelos oliveirenses, mamarrosenses, 
bustuenses, troviscalenses, oianenses e palhacenses 
na sondagem promovida pela Câmara Municipal; 
Sabendo, como sabemos, que estamos obrigados a 
cumprir esta, e qualquer outra Lei da República; 
Somos de parecer que os limites administrativos ter-
ritoriais do concelho de Oliveira do Bairro se devem 
manter tal qual hoje os conhecemos, fazendo justiça 
às gentes que, com a sua força, sacrifício, tenacidade 
e altruísmo, têm feito deste concelho uma terra prós-
pera, empreendedora e solidária.»”. 
2.º - Remeter o sobredito parecer à Assembleia Muni-
cipal, nos termos legais. 
Pelo Vereador Jorge Mendonça foi apresentada uma 
declaração de voto que fica apensa a esta Ata, dela 
fazendo parte integrante nos termos legais.

Aprovar e autorizar a compra do prédio rústico artigo 
9384/Oliveira do Bairro, pelo preço de 130.000,00€ 
(cento e trinta mil euros) aos proprietários iden-
tificados no ponto 1 e nas condições propostas no 
ponto 4, ambos da Proposta apresentada pelo Vice-
Presidente da Câmara, datada de 24 de setembro de 
2012 e que aqui se dá por integralmente reproduzida 
para todos os efeitos.

REQUALIFICAÇÃO nA RUA DO CEMITÉRIO EM OLIVEIRA DO 
BAIRRO 
Aprovar e autorizar o seguinte: 

1.º - O pagamento da importância de 18.100,00€ 
(dezoito mil e cem euros) pela compra dos 362m2 
de terreno que irão integrar o domínio público mu-
nicipal, aos proprietários António Pereira dos Santos 
Pires e mulher Albina de Sousa Vela; 
2.º - A execução do muro em conformidade com a ne-
gociação levada a efeito com os proprietários.

Autorizar o Alargamento do Horário do Estabeleci-
mento “Sagitário Bar” até às 04:00, nos dias 29 de 
setembro, 4, 6, 13, 20 e 31 de outubro, 3, 10, 17 e 24 
de novembro, 1, 8, 15, 22 e 29 de dezembro, do cor-
rente ano.

Autorizar a cedência gratuita de 1 computador usado 
à Oiãcelera – Associação de Desportos Motorizados.

Aprovar a Minuta de Protocolo, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida para todos os efeitos le-
gais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bair-
ro, a Associação Desportiva Recreativa e Educativa 
da Palhaça (ADREP) e o Agrupamento de Escolas de 
Oliveira do Bairro, com vista à cedência gratuita do 
Ginásio Polivalente do Pólo Escolar da Palhaça.

nomear as Técnicas Municipais Eng.ª Sandra Carla 
dos Santos Costa e Ana Paula Direito da Silva, como 
vogais suplentes para integrar o júri do procedimen-
to de seleção para atribuição de seis licenças de 
guarda-noturno.

Autorizar a cedência gratuita do “Espaço Inovação” 
no dia 14 de outubro de 2012 à Associação Cultural 
Amigos do Camarnal, para efeitos de realização do 
convívio comemorativo do aniversário do Grupo de 
Cantares dos Moinhos. 

Aprovar a Minuta de Protocolo, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida para todos os efeitos 
legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do 
Bairro e o Município de águeda, com vista à recolha e 
entrega de cães e gatos vivos, abandonados na área 
geográfica do Município de Oliveira do Bairro.

Aprovar a Minuta de Protocolo, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida para todos os efeitos le-
gais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro 
e a águas da Região de Aveiro, com vista à partilha 
de informação geográfica georreferenciada entre o 
Município de Oliveira do Bairro e a AdRA.

Global

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro 71,9%

Assembleia da República 11,8%

nS/nR 16,3%

Total 100,0%

1 2 3 4 5 6

Ass. 
Municipal 
de Oliveira 
do Bairro

58,4% 77,0% 62,7% 68,3% 72,1% 77,1%

Ass. da 
República

19,5% 9,9% 17,3% 16,8% 9,9% 7,1%

nS/nR 22,1% 13,1% 20,0% 14,9% 18,0% 15,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 CORPO EM FORMA - CORPO LOUCO! 
Em Oliveira do Bairro, há um ginásio à sua espera! No Ginásio Corpo Louco encon-
tra várias modalidades adequadas a si, desde aulas em grupo a equipamento para 

quem gosta de praticar desporto ao seu ritmo. A modalidade mais recente que 
oferecem aos seus sócios é o Fitwalking, sendo o 9º ginásio do país a ter este tipo 

de aulas. Venha experimentar, venha pôr-se em forma.
Não se esqueça que desporto é saúde.

 GINÁSIO CORPO LOUCO
Morada: Praceta do Adro, n.º 37, 3770-205 Oliveira do Bairro | Telefone: 234 737 000 

| E-mail: geral@corpolouco.eu | Horário: 2ª a 6ª feira: 9h00 - 22h00 e Sábado: 9h00 

- 13h00 / 15h00 - 18h00 | Mensalidade: 5 dias/semana até às 17h30 - 22,00 euros 

(informe-se do valor das outras modalidades no ginásio)

OUTUBRO . 2012

0�0. OLIVEIRA INFORMA } N. 62

 DESPORTO A RIGOR! 
A AP4, segundo o mote da própria loja, está há 31 anos no concelho a equipar 
campeões. Neste espaço pode encontrar todo o tipo de equipamento desportivo, 
com confeção própria e multimarcas, material desportivo e material institucional 
(bandeiras, galhardetes, guiões, medalhas, personalização de troféus, etc.).
Quando escolher a modalidade desportiva que pretende praticar venha vestir-se a 
rigor na AP4 em Oliveira do Bairro.

 AP4 - OLIVEIRA DO BAIRRO
Morada: Rua Dr. Miguel França Martins, n.º 13, 3770-909 Oliveira do Bairro | Telefone: 
234 740 070 | Telemóvel: 934 810 709 | Fax: 234 740 075 | E-mail: geral@spidora.pt 

| Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira: 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00 e Sábado: 

9h00 - 12h30

 Fato de Banho Senhora (Jonh Smith) - 27,50€

 Chinelos Hidroginástica (Arena) - 10,00€

 Touca (Spidora) - 3,00€

 Óculos (Jonh Smith) - 9,50€

 Fato de Treino Senhora (Spidora) - 30,00€  

 Fato de Treino Homem (Spidora) - 30,00€

 T-shirt Básica de algodão - 4,00€
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O Cantinho Doce na Palhaça é um sítio moderno e agradável, perto 
do centro da vila, onde podemos descontrair enquanto nos deli-
ciamos com “doces” prazeres. Neste cantinho, podemos comprar 
pão de fabrico próprio, comer refeições rápidas e de take-away ou 
encomendar bolos de aniversário e de batizado, tudo feito de forma 
caseira e com produtos frescos.
Não deixe de visitar este espaço e de provar os “mega” hambúrgue-
res no pão, que nos abriram o apetite…

Ingredientes para 1 hambúrguer no pão
Hambúrguer com carne picada (porco e vaca); Cebola q.b.; Ovo; Queijo 
Edamer; Fiambre; Tomate; Alface; Batata Palha; Pão caseiro com se-
mentes de sésamo no topo; Azeitona Preta.

Preparação
Cozinhar o hambúrguer na chapa (grelhar). na mesma chapa grelhe 
bem a cebola cortada às rodelas finas. Estrelar o ovo, deixando cozer 
bem a gema (para não verter no pão). 

Abrir o pão a meio e colocar a carne, depois a cebola, o ovo, o queijo, o 
fiambre, o tomate, a alface e por fim a batata palha. Coloque nas pro-
porções que preferir e tempere com molho a gosto (ketchup, mostar-
da e maionese). no final, colocar um palito com uma azeitona preta no 
centro do hambúrguer.

» Preço do hambúrguer especial (na foto) - 4,25€
» Preço médio por uma refeição (menu ou combinado) - 4,40€

CANTINHO DOCE
Morada: Rua Fonte Bebe e Vai-te,
n.º 6, 3770 - 354 Palhaça // Telefone: 
234 753 322 // Horário: (Verão) 7h00 
- 23h00 / (Inverno) 7h00 - 22h00

GULA.
HAMBÚRGUER ESPECIAL

[DICA DA NUTRICIONISTA] Antes de comer o delicioso hambúrger a nutricionista aconselha...
Como introdução da refeição uma sopa de legumes ou uma salada completa e terminar com uma peça de fruta. 
Beber água em vez de refrigerante também é uma boa estratégia para não aumentar demasiado o valor ener-
gético da refeição. BOM APETITE!



 www.cm-olb.pt 
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